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Celkové hodnocení (slovně) 

 

 

     Kristýna Schovánková si vybrala téma úzce související s dějinami školy, se kterou se 

seznámila v rámci pedagogické praxe. Působení voršilek v českých zemích bylo již 

předmětem zájmu vícerých autorů (M. Macková ad.). Jejich výzkum se ovšem soustřeďoval 

zejména na období do roku 1918 či na dobu komunistického režimu, případně byl zaměřen na 

jednotlivé řeholní komunity. Až na výjimky stranou zájmu badatelů přitom zůstala 

většina klášterů voršilek, které vznikly v důsledku vypuzení školských řádů z pruských území 

v době bismarckovského „kulturního boje“. Obecně je pak méně informací o těch klášterech, 

které se nevstoupily do Římské unie řádu svaté Voršily. Shrnují práce o činnosti voršilek 

v českých zemích v letech 1918–1945 tedy schází.  

 

     Do úvodu své práce zařadila Kristýna Schovánková kapitoly věnované starším dějinám 

řádu, dívčímu vzdělávání a pedagogické činnosti sester. Jádro textu tvoří kapitoly věnované 

jednotlivým působištím voršilek (s. 35–88). Nejdůkladněji jsou zpracovány v případě 

konventu u sv. Voršily v Praze a konventu v Kutné Hoře. V těchto kapitolách vychází autorka 

do značné míry přímo z pramenů uložených ve fondu Řád voršilek v Národním archivu, které 

rozsáhle cituje.  Hojně je tento fond využit i v kapitole věnované konventu v Liberci. Ačkoliv 

jsou dějiny řádových domů v Praze a Kutné Hoře relativně známé, defendentce se podařilo 

dohledat řadu detailů dokreslujících každodenní život řeholních komunit i jimi spravovaných 

škol. Zpracování dalších lokalit se opírá převážně o sekundární literaturu. Pravděpodobně 

nedostatek času způsobil, že autorka rezignovala na výzkum u tří konventů, jejichž osudy jsou 

zatím nejméně prozkoumány (Česká Skalice, Hostinné a Doksy). Využití běžných lokálních 

pramenů (městská kronika, fond odboru výstavby apod.) by nepochybně naše dosavadní 

velmi nedostatečné znalosti o činnosti těchto řeholních komunit prohloubilo.  Přes tuto 

výhradu se autorce podařilo podat celkový obraz o působení voršilek v daném období.     

 

      

        

    Diplomovou práci Kristýny Schovánkové doporučuji k obhajobě. 
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